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Omzetbelasting / Algemeen
Traditiegetrouw wordt elke derde dinsdag van september de Troonrede door Hare Majesteit de Koningin voorgelezen en de
Rijksbegroting en miljoenennota door de minister van Financiën gepresenteerd. Hierna volgt een overzicht van het
belangrijkste BTW-nieuws in de miljoenennota en de Rijksbegroting 1997.

Opbrengst kostprijsverhogende belastingen 1996
Het totaal aan ontvangsten van de kostprijsverhogende belastingen (BTW enz.) in 1996 is in totaal op ƒ 80,53 miljard
geraamd. De opbrengst van de kostprijsverhogende belastingen bedraagt daarmee ƒ 405 miljoen meer dan in de
voorjaarsnota van 1996 is begroot. De opbrengst aan BTW is naar verwachting ƒ 0,3 miljard meer dan in de voorjaarsnota
is begroot.
Hierna volgt een overzicht van de opbrengsten van de diverse kostprijsverhogende belastingen in 1996.
Diverse belastingen:

Voorjaarsnota 1996

Vermoedelijke uitkomsten 1996

Verschil

BTW
Accijnzen
Bel. v. rechts-verkeer
Overige

45 110
14 530
4 550
15 935

45 370
14 555
4 725
15 880

+260
+25
+175
-55

Totaal kostprijs-verhogende belastingen

80 125

80 530

+405

De totale opbrengst van de kostprijsverhogende belastingen (ƒ 80,53 miljard) is dit jaar voor het eerst hoger dan de
opbrengst van de directe belastingen, zoals de inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting (ƒ 78,58 miljard).

Opbrengst kostprijsverhogende belastingen 1997
Het is de bedoeling dat de benzineaccijns per 1 juli 1997 wordt verhoogd met 11 cent, de LPG-accijns met 8 cent en de
dieselaccijns met 5 cent. De opbrengst van deze accijnsverhogingen wordt aan de burger teruggesluisd door verlaging van
de motorrijtuigenbelasting. In verband met het tabaksontmoedigingsbeleid wordt de tabakaccijns in 1997 per pakje
sigaretten en shag met 42,5 cent verhoogd.
De opbrengst van de BTW bedraagt voor 1997 naar verwachting ƒ 47,6 miljard. De toename van ƒ 2,2 miljard ten opzichte
van de raming van 1996 wordt grotendeels veroorzaakt door stijging van de consumptieve bestedingen. Daarnaast zorgt de
bestrijding van BTW-constructies en het zogeheten fraudeplan 1996 voor een stijging van de BTW-opbrengst.
De totale ontvangsten van de kostprijsverhogende belastingen voor 1997 worden in totaal geraamd op ƒ 84,03 miljard. Ter
vergelijking: de totale opbrengst aan belastingen op inkomsten, winst en vermogen voor 1997 wordt geraamd op ƒ 76,425
miljard.
Hierna volgt een overzicht van de verwachte opbrengst van de kostprijsverhogende belastingen in 1997.
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Diverse belastingen:

Vermoedelijke uitkomsten 1996

Ontwerp begroting 1997

Verschil

Omzetbelasting
Accijnzen
Bel. van rechtsverkeer
Verbr. bel. milieu
Motorrijtuigenbel.
Overige

45 370
14 555
4 725
2 865
4 815
8 200

47 550
15 545
5 035
3 460
3 925
8 515

+2 180
+990
+310
+595
-890
+315

Totaal kostprijs-verhogende belastingen

80 530

84 030

+3 500

Wetgevingsprogramma 1997
De mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen een aantal fiscale beschikkingen wordt uitgebreid. Voorts is het de
bedoeling dat het zogeheten fiscale kort geding wordt ingevoerd. Naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie-Van
Lunteren over vermindering van de fiscale administratieve lasten voor het bedrijfsleven wordt de maximale bewaarplicht
voor fiscale stukken teruggebracht van tien jaar naar zeven jaar.
In Europese Unie verband wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
besluitvorming over een definitief BTW-stelsel;
BTW-heffing op telecommunicatiediensten;
evaluatie van de minimumtarieven van de accijnzen;
de Europese heffing op energie;
herziening van de overeenkomst inzake wederzijdse bijstand tussen de douane-administraties (zogeheten
Overeenkomst van Napels II).
Op basis van de uitkomsten van de Tijdelijke Enquête Commissie Transit van het Europese Parlement zullen naar
verwachting voorstellen worden gedaan die de fraude op het gebied van het douanevervoer intensiever kunnen bestrijden.
Op deze ontwikkeling wordt reeds ingespeeld met het fraudebestrijdingsplan 1996. Op basis van het fraudebestrijdingsplan
1996 zal de dienstverlening worden uitgebreid. Gedacht kan worden aan nieuwe communicatiemedia zoals elektronische
loketten en interactieve aangifte. Het aantal controles door de belastingdienst bij bedrijven zal worden geïntensiveerd.
Daarbij gaat het vooral om een groter aantal waarnemingen ter plaatse. Voor de algemene boekenonderzoeken geldt voor
zowel 1996 als 1997 een toetsdichtheid van 1 onderzoek op 6 belastingplichtigen. Men zal gebruik maken van digitale
technieken ter ondersteuning van het toezicht en de controle en om digitale vormen van fraude op te sporen. Bij de
opsporing van fraude wordt onder meer bestrijding van criminaliteit bij douanevervoer ten doel gesteld.
Voorts worden van de Europese Commissie voorstellen verwacht voor vereenvoudiging en rationalisering van douaneregels
en procedures.
Het voornemen bestaat nog in 1996 met wetgeving te komen waarin wordt goedgekeurd dat het Besluit Uitsluiting Aftrek
kan worden gewijzigd. Zoals het er nu naar uitziet zal het drempelbedrag van ƒ 500 voor de aftrek van BTW op
personeelsvoorzieningen worden verhoogd. Het is voorts de bedoeling dat per ondernemer zal worden bezien of het
drempelbedrag wordt overschreden.
Wijzigingen op het gebied van de omzetbelasting zullen plaatsvinden in verband met vereenvoudigingen in het BTWovergangsregime en de derde bezemrichtlijn. De inwerkingtreding daarvan is afhankelijk van de EU. Een voorstel is nog niet
ingediend bij de Europese Commissie. Eventueel wordt een wetsvoorstel BTW-milieu en arbeidsintensieve dienstverlening
ingediend.

Beheer en organisatie belastingdienst
Om de 'klantgerichtheid' te vergroten streeft de belastingdienst naar een situatie waarin op termijn belastingplichtigen 7x24
uur kunnen beschikken over informatie over belastingen en op langere termijn ook gedurende 7x24 uur aangifte kunnen
doen en betalingen kunnen verrichten.
De termijnen voor het afwikkelen van verzoek- en bezwaarschriften wordt per 1 januari 1997 aangescherpt van drie
maanden tot respectievelijk acht en zes weken.
Onderzocht wordt of behoefte bestaat op zeer druk bezochte eenheden van de belastingdienst gedurende de avond en/of
de zaterdagochtend tot openstelling van de kantoren over te gaan.
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